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ভাওরানা ানর ভাভুদ ামপজাহুল্লাঃ অরাভদুমরল্লাম যামির অরাভীন, ওয়া ারাতু 

ওয়া ারাভু অরা াআময়মদর অমিয়া-আ ওয়ার-ভুযারীন, ওয়া অরা অমরী, ওয়া 

অামফী অজভাইন। অম্মা ফা’দ 

প্রথনভ অভযা কনরআ একফায দুরূদ যীপ নে মনআ।     

ٍد، َعَلى َصلَّّ اللَُّهمََّّ ٍد، آلَّ َوَعَلى ُُمَمَّ يدَّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِىيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِىيَم، َعَلى َصلَّيتَّ َكَما ُُمَمَّ  َعَلى ََبِركَّ اللَُّهمََّّ َمَِيٌد، َحَِ

ٍد، آلَّ َوَعَلى ُُمَمَّدٍَّ يدَّ ِإنَّكَّ ِإبْ َراِىيَم، آلَّ َوَعَلى ِإبْ َراِىيمََّ َعَلى ََبرَْكتَّ َكَما ُُمَمَّ  َمَِيدَّ َحَِ

অরাভদুমরল্লা বফ মকছুমদন য অফায অভযা অনযকমট তামমকয়া ভজমরন ামজয নত 

বনযমছ, এ জনয অল্লা ুফানাহু ওয়া তাঅরায শুকমযয়া অদায় কময অরাভদুমরল্লা। 

ইভাননয মভষ্টতা রানবয ঈায়  

অজনক অভানদয অনরাচনায মফলয় নে, ইভাননয মভষ্টতা রানবয ঈায়। এ ম্পনকে অমভ 

প্রথনভআ একমট াদী ঈনল্লখ কযমছ। যাুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভ ফনরনছন, 

ميَانَََّّحََلَوةَََِِّّبِنََََّّّوَجدََِّّفيوََُِّّكنََََّّّمنَََّّثََلثَّ بََََّّّوَأنََِّّسَواُُهَا،َِّمَّاَِّإلَْيوَََِّّأَحبََََّّّوَرُسوُلوََُّّاّللََََُّّّيُكونَََّّأنَّ:َّاْْلِ ،َِّإلَََُّّّيُِبُّوَََُّّلََّّاْلَمْرءَََُّّيُِ َّّلِلَِّ
 البخاريَّرواهَّالنَّارََِِّّفََّّيُ ْقَذفَََّّأنَََّّيْكَرهَََُّّكَماَِّمْنُو،َّللاََُّّأَنْ َقَذهَََُّّأنََّّبَ ْعدََّّاْلُكْفرََِِّّفََّّيَ ُعودََََّّأنَََّّيْكَرهََََّّوَأنَّ

মতনমট গুণ মায ভনধয থাকনফ, ব ইভাননয মভষ্টতা রাব কযনফ। গুণগুনরা নে, 

১। মায কানছ অল্লা ও তাাঁয যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়াাল্লাভ নয ফমকছুয বচনয় বফম 

মপ্রয় নফ। 

২। বম কাঈনক ভুািত কযনর একভাত্র অল্লায ন্তুমষ্টয জনযআ ভুািত কনয। 
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৩। অল্লা তানক কুপময বথনক ভুমি বদয়ায য ুনযায় কুপমযয মদনক মপনয মাওয়ানক ব 

এভন ছন্দ কনয, বমভন অগুনন মনমিপ্ত ওয়ানক ছন্দ কনয। 

এফায াদীমট একটু ফযাখযায ানথ ফুঝায বচষ্টা কময। প্রথনভআ ফমর, াদীন ঈনল্লমখত َََحََلَوة 

يَمانَِ ِ  ,ফা ইভাননয মভষ্টতা ফনর ঈনেয মক? আভাভ নফফী য. ফনরন  اْلإ

 الدنياَّعرضَّعلىَّذلكَّوإيثارَّورسولو،َّللاَّرضىَّفَّاملشاقَّوحتملوَّالطاعات،َّاستلذاذهَّاْلميانَّحَلوةَّمعىن:َّالعلماءَّقال

ওরাভানয় বকযাভ ফনরন, ইভাননয মভষ্টতায থে নে, আফাদনতয স্বাদ নুবফ কযা এফং 

অল্লা ও তাাঁয যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়াাল্লানভয ন্তুমষ্ট রানবয জনয কষ্টকয 

মফলয়গুনরা য কনয বনয়া এফং এগুনরানক দুমনয়ায ফ মকছুয ঈয প্রাধানয বদওয়া। যন 

নফফী ২/১৩  

বম ফ অভনরয দ্বাযা ন্তনয অল্লায বানরাফাা ফৃমি ায় 

াদীন ঈনল্লমখত প্রথভ কথামট নে, মায কানছ অল্লা ও তাাঁয যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম 

ওয়াাল্লাভ নয ফমকছুয বচনয় বফম মপ্রয় নফ।  

আভাভ আফনুর কাআয়ুযভ য. তাাঁয মফখযাত গ্রন্থ ভাদামযজু ামরকীনন এভন মকছু অভনরয কথা 

ফনরনছন, বমগুনরা কযায দ্বাযা ন্তনয অল্লায বানরাফাা ফৃমি ায়। অভরগুনরা র,  

ক) থে ও ভনভেয প্রমত রিয কনয কুযঅন বতরাওয়াত কযা। 

খ) নপর আফাদনতয ভাধযনভ অল্লায ননকটয জেন কযা।  

গ) ফেদা অল্লায স্মযনণ থাকা, ভুনখ, ন্তনয ও কাজ-কনভে। 
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ঘ) অল্লায বানরাফাা মননজয জাননয বচনয়ও বফম থাকা। 

ঙ) অল্লায তযমনষ্ঠ ফান্দানদয ানথ ঈঠা-ফা কযা। 

চ) এভন ফ মফলয় বথনক দুনয থাকা মা অল্লা ও ফান্দায ন্তনযয ভানঝ প্রমতফন্ধক য়। 

(ভাদামযজু ামরকীন : ৩/১৭) 

অভযা ফাআ এ অভরগুনরা কযায বচষ্টা কযফ বতা বাআ? 

ঈমিত বাআনয়যাঃ জী আনাঅল্লা। 

এনতা র এভন মকছু অভর মা দ্বাযা ন্তনয অল্লায বানরাফাা ফৃমি ায়। এফায এভন 

মকছু অভর ফমর, মায দ্বাযা ন্তনয অল্লায যূর াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়াাল্লানভয 

বানরাফাা ফৃমি ায়।  

বম ফ অভনরয দ্বাযা যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়াাল্লানভয বানরাফাা ফৃমি ায় 

যূর াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়াাল্লানভয বানরাফাা ন্তনয ফৃমি াওয়ায জনয ওরাভানয় 

বকযাভ বফ মকছু অভনরয কথা ঈনল্লখ কযনছন। তায ভনধয কনয়কমট র,   

ক) যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়াাল্লানভয ূণে নুযণ কযা। 

খ) ুনখ-দুনখ ফোফিায় তাাঁয অনদ-মননলধগুনরা বভনন চরা। 

গ) তাাঁয চমযনত্র চমযত্রফান ওয়ায বচষ্টা কযা।  

ঘ) তাাঁয ুন্না ও অদনেয প্রচায-প্রায কযা। 
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ঙ) তাাঁয ঈয বফ বফম দুরুদ-ারাভ াঠ কযা। 

অভযা ফাআ এ অভরগুনরা কযায বচষ্টা কযফ বতা বাআ? 

ঈমিত বাআনয়যাঃ জী আনাঅল্লা। 

বকান ফান্দানক একভাত্র অল্লায জনযআ ভুািত কযায কী থে? 

এনতা বগর াদীনয প্রথভ ংনয ংমিপ্ত ফযাখযা। এফায াদীনয মদ্বতীয় ংনয ফযাখযাটা 

একটু বদমখ; 

াদীন মদ্বতীয় বম গুণমটয কথা ঈনল্লখ কযা নয়নছ, তা র, ব কাঈনক ভুািত কযনর 

একভাত্র অল্লায ন্তুমষ্টয জনযআ ভুািত কনয। এ ংমটয ফযাখযা যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম 

ওয়াাল্লাভ নয াদীন এবানফ মদনয়নছন,  

ِحبََّّأ َاَّللِا،َِّفَََّّوَعادََّّللِا،َِّفَََّّوَوالََّّللِا،َِّفَََّّوأَْبِغضَّللِا،َِّفََََّّ ََّكثُ َرتَََّّوِإنََّّاِْلميَانَََّّطْعمَََّّرَُجلٌََََّّيِدََّّلَََِّّبَذِلَك،َّللاََِِّّولََيةََُّّتُ َنالَََّّفِإَّنَّ
 َكَذِلكَََّّيُكونَََّّحّتََََّّّوِصَياُموَََُّّصََلُتوَُّ

তুমভ কাঈনক অল্লায জনয বানরাফানা, অল্লায জনয কানযা ানথ মফনদ্বল বালণ কনযা, 

অল্লায জনয কানযা ানথ ফনু্ধত্ব িান কনযা, অল্লায জনয কানযা ানথ ত্রুতা বালণ 

কনযা, তনফআ তুমভ অল্লায ফনু্ধত্ব রাব কযনফ, এ গুণগুনরা জেন না কযা মেন্ত বকঈ 

ইভাননয স্বাদ ানফ না, মমদও তায নাভাম-বযামায মযভাণ ননক বফম য়। (ভুান্নানপ 

আফনন অফী াআফা : ১৩/৩৬৮)  

নয এক াদীন এননছ,  

َّفَّللاَِّ َّأنَّيذوَقَّطعَمَّاْلمياِنَّفلُيِحبَّ  . َمنَّأحبَّ
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বম ফযমি ইভাননয স্বাদ রাব কযনত চায়, ব বমন (কাঈনক বানরাফানর) একভাত্র অল্লায 

জনযআ বানরাফান। (ভুনানদ অভাদ : ২/২৯৮) 

কানযা ানথ ফনু্ধত্ব ও ত্রুতা বালনণয বিনত্র তা একভাত্র অল্লায জনয নে মক না, 

ফযআ রিয কযনত নফ। এনকআ ফনর, অর ওয়ারা ওয়ার ফাযা।   

কুপমযয মদনক মপনয মাওয়ানক অগুনন মনমিপ্ত ওয়ায ভনতা ছন্দ কনয 

াদীন তৃতীয় বম গুণমটয কথা ঈনল্লখ কযা নয়নছ, তা র, অল্লা তানক কুপময বথনক ভুমি 

বদয়ায য ুনযায় কুপমযয মদনক মপনয মাওয়ানক ব এভন ছন্দ কনয, বমভন অগুনন 

মনমিপ্ত ওয়ানক ছন্দ কনয।  

াদীনয এ ংনয ফযাখযায় অল্লাভা আফনন যজফ ািরী য. ফনরন, কানযা ন্তনয অল্লা ও 

তাাঁয যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়াাল্লানভয বানরাফাা থাকায অরাভত র, অল্লা ও তাাঁয 

যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়াাল্লানভয কানছ মা ছন্দনীয়, তায কানছও তা-আ ছন্দনীয়। 

অল্লা ও তাাঁয যাূর াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়াাল্লানভয কানছ মা ছন্দনীয় তায কানছও 

তা-আ ছন্দনীয়।  

তএফ ইভান মখন বকান ফান্দায ন্তনয ফিভূর নয় মায় তখনআ ব ইভাননয স্বাদ 

ও  মভষ্টতা রাব কনয। এআ ফিায় ব কুপয, মপক ও গুনানয মতিতা নুবফ কনয। 

ানয তুরনায় দুমনয়ামফ কষ্ট য কযা তায কানছ বফম মপ্রয় ভনন য়। বমভনমট মযত 

আঈুপ অরাআম ারাভ ফনরনছন,  

ْجنَََّّربَّ  ِإلَْيوَََِّّيْدُعوَنِنََِّّمَّاَِّإَلََََّّّأَحبََُّّّالسِّ
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ব অভায যফ! তাযা অভানক বমমদনক ডাকনছ, তা বথনক বজরখানাআ অভায কানছ বফম 

মপ্রয়। ূযা আঈুপ ৩৩ 

মযত মফয অর াপী য. ফনরন, বতাভায মপ্রয়জন মা ঘৃণা কযনফ তুমভ তা ছন্দ কযনফ, 

এটা ভুািনতয অরাভত নয়।  

এআ র াদীনয ংমিপ্ত ফযাখযা। এফায অভযা ইভাননয মভষ্টতা রানবয মকছু পানয়দা ও 

ঈকামযতা মননয় অনরাচনা কযনফা আনাঅল্লা  

ইভাননয মভষ্টতা রানবয মকছু পানয়দা   

ইভাননয মভষ্টতা রানবয বফ মকছু পানয়দা যনয়নছ। মননে তা বথনক কনয়কমট ঈনল্লখ কযমছ;   

১। ইভাননয মভষ্টতা রানবয দ্বাযা একজন ভুমভননয জীফন ুখভয় য়। 

২। কুপয, মপক ও গুনানয মতিতা নুবফ য়। 

৩। এমট দ্বীননয ঈয মফচর ও দৃঢ় থাকায কাযণ য়।  

৪। ইভাননয  মভষ্টতা ামথেফ জীফননয মাফতীয় কষ্ট ও ভমফতনক ারকা কনয বদয়।  

এফায এআ পানয়দাগুনরা মননয় একটু মফস্তামযত অনরাচনা কময।  

প্রথভ পায়দাঃ ইভাননয মভষ্টতা রানবয দ্বাযা একজন ভুমভননয জীফন ুখভয় য়  

এখানন বম ুনখয কথা ফরা নে তা দ্বাযা ঈনেয, ন্তনযয ুখ ফা ভানমক ুখ। একজন 

মতযকানযয ভুমভন দুমনয়ানত ফাযত মত কনষ্টআ থাকুক, তায ঈয মত জুরুভ-তযাচাযআ কযা 

বাক তাযযও ব ভানমকবানফ খুফআ ুখী থানক। তায অত্মা অনমন্দত থানক।   
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ফাস্তফতা নে, ইভান ও বনক অভনরয ভাধযনভআ ফান্দা প্রকৃত ুখ ও অনন্দ রাব কযনত 

ানয। মা নয বকাননা বানফ রাব কযায বকঈ কল্পনাও কযনত ানয না।  

ইভান ও বনক অভনরয ফনদৌরনত দুমনয়ায জীফন ুখভয় ওয়ায াাাম অনখযানতয 

জীফন ুখভয় ওয়ায মফলয়মট বতা অনছআ। নন্তকানরয জান্নাত। বমখানন ুখআ ুখ। 

দুঃনখয বকাননা নাভ মনানাও বনআ।  

অল্লায বকান হুকুভ ারন কযায ভাধযনভ বম অমত্মক প্রামন্ত রাব কযা মায় তা কানযা 

মননজয মবজ্ঞতা না থাকনর ফনর ফুঝাননা মানফ না।    

এআ জনযআ অভযা বদখনত াআ, অজনক ফহু ভু’মভন ভুজামদ অল্লায দ্বীন মজন্দা কযনত 

মগনয় কমঠন বথনক কমঠনতভ জুরুভ-মনমোতন য কযনছন। তফুও তাযা অন্তমযকবানফ ুখী।  

কুযঅন-াদীনয অনরানক অন্তমযক ুখ-ামন্ত জেননয মকছু ঈায় অনছ। এফায অভযা 

বআ ঈায়গুনরা মননয় একটু অনরাচনা কযনফা আনাঅল্লা 

কুযঅন-াদীনয অনরানক অন্তমযক ুখ-ামন্ত জেননয ঈায় 

এক। পযজ ও নপর আফাদতগুনরায ভাধযনভ ুখ রাব কযা 

অল্লা তা’অরা ফনরন, 

نََّصاِِلًاََّعِملََََّّمنَّ نَّوََُُّّمْؤِمنَََّّوُىوََّّأُنَثىََّأوََّّذََكرٍََّّمِّ ُهمََّّْطَيَِّبةًَََّّحَياةًََّّفَ َلُنْحِيي َ  يَ ْعَمُلونََََّّكاُنواَََّّْماَِّبَِْحَسنَََّّأْجَرُىمََّولََنْجزِيَ ن َّ

বম বকঈ ইভানদায ফিায় বনক অভর কযনফ, ুরুল বাক মকংফা নাযী, অমভ তানক মফত্র 

(ুখী ও অনন্দভয়) জীফন দান কযনফা এফং ফযআ তানদযনক তানদয বেষ্ঠ কানজয ুযষ্কায 

বদনফা [ূযা অন-নার (১৬) : ৯৭] 
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এক াদীন এননছ,  

 آَذنْ ُتوَُّ فَ َقدَّ َولِيِّا ل عادى َمنَّ:  قَالَّ تَ َعاَلَّ للا إنََّّ:  وسلم عليو للا صلى للا َرُسول َقالَّ: َقالَّ عنو للا رضي ىريرة أيب عن
َرْضتَّ ِمَّا إَلََّّ َأَحبََّّ بَشيءَّ َعْبدي ِإَلََّّ تَ َقرَّبَّ َوَما َبِلَْرِب، ت َ  َفإَذا أِحبَُّو، َحّتََّّ َبلنَّواِفلَّ إَلََّّ يَ َتقرَّبَّ َعْبِدي يَ َزالَّ َوَما َعَليِو، اف ْ

 َسَأَلن َوإنَّ ِِبَا، مَيْشي الَّيِتَّ َورِْجَلوَُّ ِِبَا، يَ ْبِطشَّ الَّيت وَيَدهَُّ ِبِو، يُ ْبِصرَّ الَِّذي َوَبَصَرهَُّ ِبِو، َيْسَمعَُّ الَِّذي ََسَعوَُّ ُكْنتَّ َأحَببُتوَُّ
نَُّو، َعاَذِنَّ َولَِئنَّ أُلْعِطي َ  البخاري رواه.  أُلِعيَذنَّوَُّ اْست َ

মযত অফূ হুযাআযা যামম. ফণেনা কনযন, যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়াাল্লাভ ফনরনছন, 

অল্লা তাঅরা ফনরন, বম ফযমি অভায বকাননা ফনু্ধয ানথ ত্রুতা বালণ কনয অমভ তায 

মফরুনি মুনিয বঘালণা কময। অমভ অভায ফান্দায ওয বম ফ আফাদত পযম কনযমছ তা 

নিা অভায কানছ মধক মপ্রয় বকাননা মকছু দ্বাযা ব অভায ননকটয রাব কযনত ানয 

না। (থোৎ পযম আফাদতগুনরা অভায কানছ ফ বচ মপ্রয় ওয়ায কাযনণ এয ভাধযনভ ফান্দা 

অভায ননকটযও বফম রাব কনয) অয নপর আফাদনতয ভাধযনভ ফান্দা অভায অযও ননকটয 

রাব কযনত থানক, এক মোনয় অমভ তানক বানরাফানত থামক। অয অমভ মখন তানক 

বানরাফাম তখন অমভ তায কান নয় মাআ, মা মদনয় ব বানন, তায বচাখ নয় মাআ, মা মদনয় 

ব বদনখ, তায াত নয় মাআ, মা মদনয় ব ধনয এফং তায া নয় মাআ, মা মদনয় ব চনর। 

ব মমদ অভায কানছ মকছু চায় তানর অমভ ফযআ তানক তা বদআ এফং ব মমদ অভায 

কানছ অেয় চায় তানর অমভ ফযআ তানক অেয় বদআ। ী ফুখাযী ৬৫০২  

াদী বথনক ফুঝা মায়, অল্লায তাঅরায কানছ ফ বচনয় ছন্দনীয় আফাদত র পযম 

আফাদত এফং পযম আফাদনতয য বফম বফম নপর আফাদত কযা (বমভন, তাাজু্জনদয নাভাম 

ো, নযানয ুন্নত ও নপর ো এফং কুযঅন বতরাওয়াত কযা আতযামদ) অল্লা তাঅরায 

ভিত রানবয নযতভ একমট ঈায়।  
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াদী বথনক এও ফুঝা মায় বম, বম ফযমি পযম অদানয়য াাাম নপরও বফম বফম 

অদায় কনয অল্লা তাঅরা তানক বানরাফানন। তায বদায়া কফুর কনযন এফং তানক 

বপামত কনযন। 

পযম আফাদনতয াাাম বফম বফম নপর আফাদনতয ভাধযনভ অভযা মমদ অল্লা তাঅরায 

বানরাফাা জেন কযনত াময তানর অভানদয জীফন ুখভয় নফ। স্বয়ং অল্লা মমদ 

অনানক বানরাফানন তানর অনায অয মকনয বয়?  

দুআ। অল্লায মমমকনযয ভাধযনভ ুখ রাব কযা 

 অল্লা তা’অরা ফনরন, 

 

 اْلُقُلوبَََّّتْطَمِئنََُّّّاّللََِِّّّبذِْكرَََِّّألَََّّاّللََِِّّّبذِْكرََِّّقُ ُلوبُ ُهمََّوَتْطَمِئنََُّّّآَمُنواََّّْالَِّذينَّ

মাযা ইভান অনন এফং মানদয ন্তয অল্লায মমমকয দ্বাযা ামন্ত রাব কনয; বজনন যানখা, 

অল্লায মমমকয দ্বাযাআ ন্তযভূ ামন্ত রাব কনয। [ূযা অয-যাদ (১৩) : ২৮]  

আভাভ আফনুর কাআময়ভ য. মরনখনছন, অমভ একমদন পজনযয য াআখুর আরাভ আভাভ 

আফনন তাআমভয়া য. এয কানছ বগরাভ। মতমন তখন বথনক মননয় ূমে ওঠায ননকিণ য 

মেন্ত মমমকনয ফযস্ত মছনরন। তাযয অভায মদনক মপনয ফরনরন, ‘এ নরা অভায কানরয 

নাস্তা। অমভ এমট গ্রণ না কযনর াযামদন মি ানফা না’। এ ভয়টানত মতমন মননজনক 

মূ্পণেরূন যনফয মনকট ভেণ কনয মদনতন। দুঅ কযনতন, আমস্তগপায কযনতন, নুনয় 

মফননয়য ানথ তাাঁনক ডাকনতন। 
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মতন। বকাযঅন বতরাওয়ানতয ভাধযনভ ুখ রাব কযা 

 অল্লা তা’অরা ফনরন,  

زِّلَّ  َخَسارًاََّإلَََّّّالظَّاِلِميَََّّيزِيدَََّّولَََّّلِّْلُمْؤِمِنيَََّّوَرَْحَةٌََِّّشَفاءَُّىوَََّّماَّاْلُقْرآنََِّّمنَََّّونُ ن َ

অমভ বকাযঅনন এভন মফলয় নামমর কময মা ভুমভননদয জনয ুমচমকৎা এফং যভত। [ূযা 

ফমন আযাআর (১৭) : ৮২] 

বকাযঅন ফ ধযনণয অমত্মক ফযামধ, দুমিন্ত ও বনযামনয জনয ফযথে মচমকৎা।  

চায। ফ যকনভয বানরা কানজয ভানঝ ুখ রাব কযা 

অরা তা’অরা ফনরন,  

 َنِعيمَّ َلِفي اأْلَبْ َرارََّ ِإنََّّ

ৎকভেীরগণ বনয়াভনতয ভানঝ থাকনফ ফা জান্নানত থাকনফ। 

ارََََّّوِإنََّّ  َجِحيمَََّّلِفيَّاْلُفجَّ

অয দুষ্কভেকাযীযা জাান্নানভ থাকনফ। [ূযা অর-আনমপতায (৮২) : ১৩-১৪] 

বকাননা বকাননা ভুপাময ফনরন, ৎকভেীরগণ বনয়াভনতয ভানঝ থাকনফ ফা জান্নানত 

থাকনফ, ফনর বম ওয়াদা কযা নয়নছ তা দুমনয়া ও অমখযাত ঈবয় জগনতয বিনত্র প্রনমাজয। 

দুষ্কভেকাযীনদয মন্ত্রণায মফলয়মটও একআ। দুমনয়ায় জান্নামত ুখ রানবয মকছু রিণ র, 

অমত্মক প্রামন্ত ও প্রপুল্লতা অয জাান্নানভয মন্ত্রণায রিণ র, অমত্মক মিযতা ও 

ামন্ত।  
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তাযা তানদয বমৌফন, স্বািয, ম্পদ, মযফায আতযামদ দ্বাযা বকাননা ুখ ায় না। াযািণ 

বটনন, মিযতা অয নানা দুমিন্তা। যানত মফছানায় বগনর ঘুভও অন না, নননক বতা 

ঔলধ বখনয়ও ঘুভ অননত ানয না। িান্তনয একজন বনককায ভুমভননয ফিা মু্পণে এয 

ফযমতক্রভ। ব দুমনয়ানতআ জান্নামত ুখ ও প্রামন্ত নুবফ কযনত থানক।  

াাঁচ. ারানতয ভাধযনভ ুখ রাব কযা 

যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভ একফায মফরার যামদয়াল্লাহু অনহুনক অমান মদনত 

ফনর ফরনরন,  

 .َبلصََّلةََِّّأرِْحناَِّبَلُل،َّاي

ব মফরার! অভানদযনক ারানতয ভাধযনভ প্রামন্ত দাও। (ুনানন অফু দাঈদ ৪৯৮৫; ভুনাদ 

অভাদ ২৩০৮৮) 

নয াদীন এননছ,   

 . الصَلةََِّّفََّعينَّقُ رَّةََُُّّجِعَلت

ারাতনক অভায বচানখয ীতরতা ফানাননা নয়নছ। (ুনানন নাাই ৩৯৩৯ ও ভুনাদ 

অভাদ ১৪০৬৯) 

মননজয বকান অনজন ফা মপ্রয় ফযমিয ানথ কথা ফরনত াযাটা কী অননন্দয! তানর 

মখন অভযা অল্লায ানথ কথা ফরনত নাভানম দাাঁোআ তখন অভানদয নুবূমত বকভন 

ওয়া ঈমচত? 

াদীন মজব্রাইনর এননছ, 



 

     ইভাননয মভষ্টটা রানবয ঈায় 
 

 
 يَ َراَك، فإنَّوَُّ تَ َراهَُّ َتُكنَّ لََّْ فإنَّ تَ َراهَُّ َكأنَّكَّ للاََّ تَ ْعُبدَّ أنَّ

(আফাদনতয বিনত্র মফনল কনয ারানতয বিনত্র) আান র, তুমভ এভনবানফ অল্লায 

আফাদত কযনফ, বমন তুমভ তাাঁনক বদখনত ানো। মমদ তাাঁনক বদখনত না াও, তানর মতমন 

বতা বতাভানক বদখনত ানেন। ী ভুমরভ ৮ 

ছয়. অল্লানক মচনা ও জানায ভাধযনভ ুখ রাব কযা 

ফান্দা মখন অল্লানক মচননত ানয, তখন ব তায ন্তনয নয যকভ একমট ামন্ত ায়। 

চামযমদনক তাকানর অভযা অল্লায কত কত ৃমষ্ট বদখনত াআ। প্রমতমট ৃমষ্টয ভানঝ রুমকনয় 

অনছ কত কত মনদেন। অভযা অল্লানক বদখনত না বনরও তাাঁয ৃমষ্টভূ বদখনত াআ। 

ফান্দা মখন তাাঁয যনফয ৃমষ্ট বদনখ তাাঁয ীভ কুদযনতয কথা ন্তনয মচন্তা কনয  তখন ব 

তায ন্তনয ামন্ত ায়। মযত অিা যামম. বথনক ফমণেত এক াদীন এননছ, যাূরুল্লা 

াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভ ফনরনছন,  

،ََّبّللََََِّّّرِضيَََّّمنَّاْلميانَََّّطْعمَََّّذاقَّ دََِّّديًنا،َّوَبْلْسَلمَََّّرَبِّ  .َرسوًلََّّوِبَُحمَّ

বম ফযমি অল্লানক যফ, আরাভনক দ্বীন এফং ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অরাআম ওয়া াল্লাভনক 

যাূর মননফ বনয় ন্তুষ্ট, ব ইভাননয মভষ্টতায স্বাদ ানফ। (ী ভুমরভ ৩৪) 

মাযা দ্বীন মফভুখ নয় শুধু দুমনয়া মননয় ফযস্ত, তাযা বম কত ামন্ত অয মিযতায ভনধয অনছ 

তা একমট ঘটনা ফরনর নজ ফুনঝ অনফ। 
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অজনকয ভনতা ামন্ত অমভ বকানও মদন াআমন 

ঘটনামট অনভমযকান এক কনোনযট মপনয মআও’য। তায ধনম্পনদয বকাননা বাফ মছর 

না। মকন্তু তায ভনন একটুও ুখ মছর না। াযািণ মিয থাকত। যানত মফছানায় এা 

ওা কযত, ঘুভ নতা না।  

ব তায বকাম্পামননত চাকুমযযত এক ভুরভাননক বদনখ ফাক ত। বরাকমট বতভন 

ঈচ্চদি নয়, বফতনও কভ। মকন্তু বদনখ ভনন ত, খুফ ুনখ অনছ। কখননা তায বচাযায় 

দুঃমচন্তায ছা বদখা মায় না।  

একমদন ব ওআ ভুরভাননক বডনক মজজ্ঞাা কযর, কীবানফ ফ ভয় তুমভ এভন ামখুম 

থানকা? বরাকমট ফরনরা, অমভ অল্লায প্রমত মফশ্বা কময, অমভ তানক মচননমছ এফং মননজয 

দাময়ত্ব ম্পনকে জামন। তাআ অমভ ুখী। 

মআও ফরর, তুমভ মক এভন মকছু জাননা, মা অভানক থ বদখানত ানয? তখন বরাকমট 

মআও’বক বআ আরামভক বন্টানয মননয় মায় বমখান বথনক ব দ্বীন মনখনছ। মআও বখানন 

মগনয় আরাভ ম্পনকে মফমবন্ন কথাফাতো শুনন আরাভ গ্রণ কযর। ব বঘালণা মদর, অাদু 

অল্লা-আরাা আল্লাল্লা, ওয়া অাদু অন্না ভুাম্মাদায যাূরুল্লা। 

এআ কামরভা ফরা ভাত্রআ ব কান্নায় ববনঙ ের। ব ফরনত রাগর, অজনকয ভনতা ামন্ত 

অমভ জীফনন বকানও মদন াআমন।  

এআ র মননজয ভামরক অল্লানক মচনায ুখ।   
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াত. ইভাননয ভানঝ ুখ নুবফ কযা 

অল্লা তা’অরা মফত্র বকাযঅনন আযাদ কনযন,  

 مُّْهَتُدونَََّّوُىمَّاأَلْمنََََّّلُمََُُّّأْولَ ِئكََِّّبظُْلمََِّّإميَانَ ُهمَّيَ ْلِبُسواَََّّْولَََّّْآَمُنواََّّْالَِّذينَّ

মাযা ইভান অনন এফং ইভাননক মযনকয ানথ মভমেত কনয না, তানদয জননযআ ামন্ত এফং 

তাযাআ ুথগাভী। [ূযা অর-অনঅভ (৬) : ৮২] 

দুমনয়া ও অমখযানত ভুমভন বম অমত্মক প্রামন্ত রাব কনয, তায মকে নরা ইভান। মায 

ইভান মত ভজফুত নফ ব তায ন্তনয তত বফম প্রামন্ত নুবফ কযনফ। অয মায ইভান 

মত দুফের নফ ব তায ন্তনয তত বফম মিযতা নুবফ কযনফ।  

অনযকমট ঘটনা ফমর। 

এক মিভা বরখনকয মবজ্ঞতা  

একফায এক মিভা বরখক বকান এক কাযনণ অযনফয বফদুইননদয ানথ থাকনত শুরু 

কনযন। মতমন তানদযআ ভনতা বাাক যনতন, তাযা মা বখত মতমনও তা-আ বখনতন। তানদয 

ভনতা মতমনও এক ার বভল ারন কযনত শুরু কনযন। যফতেীনত মতমন যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু 

অরাআম ওয়া াল্লাভনক মননয় ‚The Messenger‛ নানভ একমট ফআ মরনখন।  

মতমন অনরভ ওরাভা মকংফা আরাভী মচন্তামফদনদয ভানঝ মছনরন না। মানদয ভানঝ মছনরন 

তাযা মছনরা বফদুইন বভলারক। মতমন তায মবজ্ঞতায মফফযণ বদন এবানফ বম, অমভ 

ভরুফাী অযফনদয কানছ মনখমছ, কী কনয দুমিন্তা দূয কযনত য়। তাযা অল্লায ি 
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বথনক মনধোমযত তাকমদনয মফশ্বা কনয। মনমিনন্ত জীফনমান কনয। তানদয ওয বকান 

মফদ এনর তাযা বম াত গুমটনয় ফন থানক, এভনও নয়।   

মতমন অযও মরনখন, একফায ভরুঝনেয কাযনণ অভানদয ননকগুনরা শু ভাযা মায়। অমভ 

এনত খুফ তা নয় মাআ। মকন্তু অযফনদয বদখরাভ, তাযা এনক নযয কানছ ছুনটাছুমট 

কযনছ, গান গাআনছ অয ফরনছ, ‘অরাভদুমরল্লা, অভানদয চমল্ল তাং ববোয বকানও 

িমত য়মন।’ মখন তাযা বদখর, অমভ মচমন্তত, তখন অভানক ফরনরা, ‘যাগ অয দুমিন্তা 

কনয বকানও রাব বনআ। ফ মকছু অল্লায ি বথনক মনধোমযত।’ তা নেও তাযা িয়িমত 

বভাকানফরায় বকাননা ত্রুমট কনযমন। তাকমদনয মফশ্বা কযা ফরনত তাযা াত গুমটনয় ফন 

থাকানক বফানঝ না।  

মতমন অযও মরনখন, একফায গামেনত কনয তানদয ানথ ভরুবূমভনত মাত্রা কযরাভ। একটা 

টায়ায বপনট বগনরা। অমভ বযনগ বগরাভ। তাযা ফরনরা, ‘যাগ কনয রাব বনআ।’ গামেটা মতন 

চাকায় মকছুিণ চরনরা। তাযয বতর বল নয় এনকফানয বথনভ বগনরা। তাযয তাযা 

বননভ ানয় বাঁনটআ মযনণয বফনগ চরনত রাগনরা। তাযা মছনরা খুফআ ুখী। তাযা কমফতা 

অওোমের অয অভায ানথ কথা ফরমছনরা।  

তানদয ানথ াত ফছয কামটনয় অমভ মা ফুঝরাভ তা র, আঈনযা ও অনভমযকায় 

ফফাযত বমফ ভানুল একামকত্ব, ভানমক বযাগ অয ভাদকামিনত ববানগ, তাযা অনর 

মিভা হুনয জীফননয কাযনণআ এফ বযানগ অক্রান্ত য়। এটা এভন এক জীফনফযফিা মা 

তাোহুোনক তানদয জীফননয ভূরনীমত ফামননয় মননয়নছ। 



 

     ইভাননয মভষ্টটা রানবয ঈায় 
 

 
ভুতাযাভ বাআনয়যা! এতিণ অভযা ইভাননয মভষ্টতা রানবয প্রথভ পায়দা মননয় অনরাচনা 

কনযমছ। ফামক যনয় বগনছ অযও মতনমট পায়দা। াভননয ভজমরন ফামকগুনরা মননয় 

অনরাচনা নফ আনাঅল্লা।  

অল্লা তা’অরা অভানদযনক ইভাননয মভষ্টতা রাব কযায তাওপীক দান করুক। অভীন।  

অজনকয অনরাচনা এখাননআ বল কযমছ। অল্লা তাঅরা অভানদয ফাআনক তাাঁয দ্বীননয 

জনয কফুর করুন এফং আখরানয ানথ মজাদ ও াাদানতয নথ মফচর থাকায তাওমপক 

দান করুন।  

অভযা কনর ভজমর বথনক ঈঠায বদায়াটা নে মনআ।  

 إليك وأتوب أستغفرك أنت، إل إلو ل أن أشهد وحبمدك، اللهم سبحانك

 امجعي واصحابو وآلو دمحم خلقو خري على تعال للا وصلى

 العاملي رب هلل اِلمد ان دعواان وآخر

************ 

 


